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Citi Service Center Poland dopełnia pierwszy budynek Generation 
Park 
 

Największy dotychczasowy najemca Generation Park, Citi Service Center 

Poland, wprowadzi się na pozostałą powierzchnię biurową w pierwszym 

budynku projektu Skanska. Dzięki ekspansji o dodatkowe 5 200 mkw. 

zespół centrum usług wspólnych Citi zajmie w sumie niemal 19 000 mkw., 

tworząc w Warszawie jedno z największych centrów tego typu Citi na 

świecie. W negocjacjach najemcę reprezentowała międzynarodowa firma 

doradcza Cushman & Wakefield. 

 

Jeszcze w grudniu tego roku Citi Service Center Poland rozpocznie stopniowe 

wprowadzanie się do Generation Park X, tak aby do kwietnia 2018 zająć całą 

wynajętą powierzchnię.  

 

- Citi Service Center Poland jest obecny w Polsce od 2005 roku. Byliśmy jednym 

z pierwszych, którzy dostrzegli potencjał Polski i jej kapitału ludzkiego w branży 

usług biznesowych. Od tego czasu dużo się zmieniło – dziś zatrudniamy ponad 4 

tysiące osób, jesteśmy zespołem realizującym złożone operacje i usługi na rzecz 

klientów w kilkudziesięciu krajach na świecie. Niezmiennie to nasi pracownicy 

stoją za tym sukcesem dynamicznego wzrostu. W tak różnorodnej i młodej 

organizacji, gdzie ponad 80% zespołu stanowią Millenialsi, a 12% to 

obcokrajowcy, konsekwentnie inwestujemy w komfort pracowników. Stąd decyzja 

o naszej obecności w nowoczesnych przestrzeniach budynku przy Rondzie 

Daszyńskiego, gdzie możemy zaoferować warunki optymalne do realizacji pracy 

w systemie CitiWorks, inspirowanym najlepszymi praktykami z Doliny Krzemowej 

– powiedziała Iwona Dudzińska, Citi Service Center Poland Head. 

 

- Citi Service Center Poland ponownie obdarzyło nas zaufaniem decydując się na 

rozszerzenie dotychczasowej współpracy. Razem tworzymy historię najszybciej 

rozwijającej się biznesowej dzielnicy w Warszawie. Mając zaufanie tak 

prestiżowego najemcy możemy skupić się na tym, w czym jesteśmy najlepsi – 

projektujemy i dostarczamy nowe miejsce do pracy, które będzie przede 

wszystkim służyć ludziom i da naszemu najemcy przestrzeń do ciągłego rozwoju 

- tłumaczy Ewelina Kałużna, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania portfelem 

budynków w Skanska Property Poland. 

 

Dzięki obu umowom w sumie na niemal 19 000 mkw. Citi Service Center Poland 

stanie się jednym z największych najemców biurowych Skanska w Europie 

Środkowo – Wschodniej. Biuro w Generation Park będzie największą pod 

względem metrażu lokalizacją Citi Service Center Poland w Polsce. 
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Generation Park, powstaje przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie i będzie 

składał się z trzech budynków X, Y (wieża) i Z. Obecnie trwają prace 

wykończeniowe pięter biurowych budynku X oraz prace przygotowawcze do 

dwóch kolejnych budynków Y i Z. Budynek X ma uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie na przełomie listopada i grudnia.  
 

Generation Park: kluczowe fakty i liczby 

 

▪ Całkowita powierzchnia najmu kompleksu: 84 000 mkw. (X: 21 000 mkw., Y: 

44 000 mkw., Z: 19 000 mkw.); 

▪ Budynek X: 10 kondygnacji naziemnych, 2 podziemne, budynek Y: 34, 

budynek Z:14; 

▪ Liczba miejsc parkingowych w całym kompleksie: 600 + 370 dla rowerów; 
▪ Zakończenie budowy I etap kompleksu (budynek X) – Q4 2017 r.; 

▪ Projekt otrzyma certyfikat LEED na poziomie Platinum; 

▪ Generalnym wykonawcą budynku jest firma Skanska S.A.; 
▪ Autorem projektu architektonicznego jest pracownia JEMS Architekci.  
 
 

Skanska Property Poland 

 

Skanska Property Poland jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych, które tworzą 

doskonałe środowisko dla rozwoju biznesu, są zdrowe i komfortowe dla ich użytkowników i dobrze wpisują się w otaczającą je 

tkankę miejską. Firma stawia sobie za cel budowanie otwartych, pełnych życia przestrzeni, w których pracownicy chcą i lubią 

pracować, i które służą lokalnym społecznościom. Projekty Skanska są certyfikowane w systemie LEED, a dodatkowo 

wszystkie nowe inwestycje są budowane w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnością, seniorów czy rodziców małych 

dzieci. Skanska Property Poland działa w Polsce od 1997 roku. Firma jest obecna na siedmiu rynkach w Polsce: w Warszawie, 

Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście. Rok 2016 był dla spółki rekordowy - firma wynajęła w Polsce 

ponad 80 000 mkw. w projektach biurowych. Spółka otrzymała tytuł Dewelopera Roku w prestiżowym konkursie 2016 CEEQA 

Awards oraz Prime Property Prize 2017. 

  

Zapraszamy do odwiedzenia profilu spółki na portalu https://www.linkedin.com/company/skanska-property-poland 

 

 

Grupa Skanska 

 

Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa należy do największych firm budowlano-

deweloperskich na świecie, zatrudniając obecnie 41 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Budujemy z korzyścią dla 

społeczeństwa – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Troszczymy się o to, jakie będą potrzeby społeczności, w 

których działamy i jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Uczestniczymy w 

najbardziej innowacyjnych przedsięwzięciach naszych czasów i pracujemy przy 10 tys. projektów na świecie. Przychody Grupy 

za rok 2016 wyniosły 16 mld EUR, a zysk operacyjny 866 mln EUR. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie w Szwecji. 

Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy 

„Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy 

etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. W Polsce Skanska zatrudnia ponad 6 tys. osób w trzech 

spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland. 

 

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl  

 

 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 

https://www.linkedin.com/company/skanska-property-poland
http://www.skanska.pl/
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Jędrzej Kruszyński 
Communications Coordinator 
Skanska Property Poland 
Tel.: +48 797 303 114 
E-mail: jedrzej.kruszynski@skanska.pl 

Aleksandra Waleńcik  
Linkleaders  
Tel.: +48 508 166 331 
E-mail: aleksandra.walencik@linkleaders.pl 
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